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ليه وفرزها ز دليل لجمع النفايات المنز
:النفايات العضويه:بالستيك

ي أكياس ماتر
ز
ي - جمع النفايات العضويه ف

ز
ي الخاصه بها أو ف ب 

ي الدلو األخضز المخصص لها, أكياس من الورق
ز
, أدخالها ف

ي الموعد المحدد 
ز
ل ف ز .وضعها أمام المنز

بقايا , لحوم مطبوخه أو نيئه, كل بقايا المواد الغذائيه البارده

بقايا وقشور الخضار والفواكه , السمك والقهوه والشاي

ز, مطبوخه أو نيئه .فواكه مجففه و خن 

يجب وضع النفايات قبل الساعه  ) صباحأ االربعاءيوم 

ه من مساء الليله السابقه  .(السادسه صباحأ أو بعد العاشر

ي أكياس , أفراغ الحاويات وتنظيفها بالماء جيدأ 
ز
وضعها ف

ي اليوم المحدد 
ز
ل ف ز بالستيكيه شفافه ووضعها أمام المنز

.للبالستيك

كل الحاويات والعلب , صحون وكؤوس بالستيكيه

وبات ي المياه والمشر
حاويات من , البالستيكيه مثل قنابز

ليه والشخصيه  , البوليسنر منظفه ز حاويات المنظفات المنز

.PET, PVC, PEوبشكل عام كل ما يحمل شعار  

ي الغنر قابل للتدوير)المالعق والشوك البالستيكيه 
ز
 (توضع ف

وبشكل عام االشياء البالستيكيه مثل العاب االطفال 

ال تستعملوا , اطارات السيارات و االسفنج, وصناديق الفواكه

.اكياس سوداء

ي 
ز
تنظيف كل الحاويات والمعلبات بالماء قبل وضعها ف

ي اليوم 
ز
ل ف ز الدلو االخضز المخصص لها ووضعه أمام المنز

.المحدد له

ي وعلب االغذيه
, كل الحاويات الزجاجيه مثل القنابز

المستوعبات من االلمنيوم مثل علب الكوكاكوال والحليب 

ها .ACC e ALوكل ما يحمل شعار , وغنر

كس, كريستال اميك وبنر كل المصابيح  وكذلك مصابيح , سنر

.الفلوريسون 

يجب وضع النفايات قبل الساعه  ) صباحأ االربعاءيوم 

ه من مساء الليله السابقه  .(السادسه صباحأ أو بعد العاشر

:زجاج وعلب معدنيه

ال تستعملوا , مزهريات وأحجار, سلوفان , بالستيك , نيلون 

.األكياس البالستيكيه 

يجب وضع النفايات قبل الساعه السادسه  ) الثالثاءيوم 

ه من مساء الليله السابقه  مره كل . (صباحأ أو بعد العاشر

ز  .أسبوعير
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, ال تخلط العضوي مع غنر العضوي مثل حفاضات األطفال

ي أكياس بالستيكيه, بطاريات, أدويه
ز
, ال تضع العضوي ف

استعمل الدلو الخاص بالنفايات العضويه لوضعها أمام 

ل  ز .المنز

ن والخميس يجب وضع النفايات قبل  ) صباحأ يومي األثني 

ه من مساء الليله  الساعه السادسه صباحأ أو بعد العاشر

.السابقه 

:بقايا الشجر واألعشاب
ي , أيصالها اىل الساحه البيئيه

أو األستفاده من الخدمه التر

ي
ين ثابز ي الحاويه , تبدأ من أذار اىل تشر

ز
بعد وضع النفايات ف

ي رزم ال تتعدى ,  لينر 240 أو 120الخاصه من 
ز
أو ربطهم ف

. كلغ10ال

.قصائص األشجار والحدائق وما شابه , أعشاب 
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ليه وفرزها ز دليل لجمع النفايات المنز
:الورق  :الغنر عضوي 

ي توزعها 
ي األكياس المدفوع ثمنها والتر

ز
وضع النفايات ف

ي اليوم المحدد , البلديه
ز
ل ف ز .وضعها خارج المنز

ئ ال يمكن فرزه مع األخرين مثأل , بشكل عام كل شر

اميك قساطل , شفرات الحالقه, كاسيتات الموسيقر, السنر

, كلسات من النيلون, حفاضات نسائيه وأطفال, بالستيك

أعقاب السجائر وبقايا الحيوانات , فلنر المكنسه الكهربائيه

ه  ليه الصغنر ز .المنز

ي اليوم المحدد
ز
ل داخل , ف ز يمكن وضع الورق خارج المنز

ي صناديق من الكرتون 
ز
.أكياس أو شنط من الورق أو ف

اباك , أوراق ودفاتر, كتب وجرائد ومجالت  )حاويات التنر

بعد تنظيفهم  (علب عصنر الفواكه والبندوره , علب الحليب

علب الكرتون المعلبه بعد نزع , أكياس الورق, وطوي  هم جيدأ 

ول منها علب المواد الغذائيه مثل , البالستيك والبوليسنر

...ألخ. علب الرز والمعكرونه 
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توقيت فتح الساحه

ي
التوقيت الصيقز

(  أيلول30 نيسان اىل 1من  )

ز وأربعاء  18.00 اىل 14.00من الساعه : اثنير

  12.00  اىل   9.00من الساعه  :  يوم السبت  

18.00  اىل 14.00                   ومن الساعه  

  12.00  اىل   9.00من الساعه  :  يوم السبت  

17.00  اىل 14.00                   ومن الساعه  

ليه فقط ز وال , مركز تجميع النفايات يستقبل النفايات المنز

.يمكنه استقبال النفايات الصناعيه أو الزراعيه 

ا ز , علب الكرتون الملوثه بالزيت وبقايا األكل مثل علب البينر

كل أنواع الورق المغطاة بطبقه من البالستيك أو غبار الزجاج 

ي الفرن 
ز
.أو من الزيت ومستعمله ف

يجب وضع النفايات قبل الساعه  ) صباحأ لخميسيوم ا

ه من مساء الليله السابقه  .(السادسه صباحأ أو بعد العاشر

يجب استعمال األكياس الموزعه من               :    مالحظه

.أكياس مختلفه لن يتم استالمها ,          البلديه

ورق , ألمنيوم, زجاج, ال تمزج مع مواد أخرى مثل البالستيك

نفايات ذات , أعشاب, بطاريات, أدويه, بقايا األكل, و كرتون

ه .أحجام كبنر

يجب وضع النفايات قبل الساعه  ) صباحأ لخميسيوم ا

ه من مساء الليله السابقه  .(السادسه صباحأ أو بعد العاشر

مركز تجميع النفايات

:نفايات أخرى 

التوقيت الشتوي
( ين أول اىل 1من  (  أذار31 تشر

ز وأربعاء  17.00 اىل 14.00من الساعه : اثنير

أدوات , بطاريات, زيت, خشب, حديد, فرش, مفروشات

ليه وماكينات طابعه  ز .منز

ي ال يمكن فرزها هنا يجب نقلها اىل 
ليه التر ز كل النفايات المنز

.مركز تجميع النفايات البلدي 

ي 
ز
األدويه والبطاريات المنتهيه صالحيتها يجب وضعها ف

ي 
ز
ي الصيدليات وف

ز
المستوعبات الخاصه بها المتواجده ف

ونيه وقرب األبنيه الرسميه .نقاط بيع األدوات االلكنر

:أدويه و بطاريات 

:نفايات أخرى 
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